
اجلريدة الر�سمية العدد )1040(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2013/79

باإ�سـدار نظـام املنطقـة االقت�سادية اخلا�سـة بالدقـم

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون ال�سجل التجاري رقم 74/3 ،

وعلى قانون ال�سركات التجارية رقم 74/4 ،

وعلى قانون الوكالت التجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 77/26 ، 

وعلى قانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبي ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 94/102 ،

وعلى قانون اإقامة الأجانب ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 95/16 ، 

وعلى نظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 46/ 95 ،

وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2001/114 ،

وعلى قانون حماية م�سادر املياه من التلوث ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 115/ 2001 ،

وعلى قانون ال�سياحة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/33 ، 

وعلى قانون العمل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/35 ،

وعلى قانون املناطق احلرة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/56 ، 

وعلى قانون املحميات الطبيعية و�سيانة احلياة الفطرية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/6 ،

وعلى قانون التعدين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/27 ، 

وعلى قـانــون اجلمـــارك املوحـــد لدول جملـــ�س التعاون لـــدول اخلليــج العربية واملر�ســـوم 

ال�سلطاين رقم 2003/67 ال�سادر بتطبيقه ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2004/76  بتحديد اخت�سا�سات وزارة القوى العاملة واعتماد 

هيكلها التنظيمي ،
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وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2006/85 بتقرير �سفة املنفعة العامة مل�سروع تطوير مدينة 

الدقم مبحافظة الو�سطى ،

وعلى قانون التنظيم ال�سناعي املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/61 ،

وعلى قانون �سالمة الغذاء ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/84 ،

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/119 باإن�ساء هيئة املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم 

واإ�سدار نظامها ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

يعمل في �ساأن املنطقة القت�سادية اخلا�سة بالدقم بالنظام املرفق .

املــادة الثانيــــة 

يلغى كل ما يخالف النظام املرفق اأو يتعار�س مع اأحكامه .

املــادة الثالثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم في اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي : 23 من �سفــــــــر  �سنة 1435هـ

املـوافــــق : 26 من دي�سمبــر �سنة 2013م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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نظام املنطقة االقت�سادية اخلا�سة بالدقم

املــادة ) 1 ( 

في تطبيــق اأحكــام هذا النظام يكون للكلمــات والعبــارات الواردة به ذات املعانــي املن�ســو�س 

عليهـــا في نظــام هيئــة املنطقــة القت�ساديـة اخلا�ســة بالدقـم ال�سـادر باملر�سـوم ال�سلطانــي 

رقم 2011/119 ، كما يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها ما مل 

يقت�س �سياق الن�س معنى اآخر :

1 - راأ�س املال امل�ستثمر : 

الآلت واملعدات والأدوات والأجهزة والتجهيزات وغريها مما يلزم لإقامة اأو تو�سعة 

م�ســـروع باملنطقـــة اأو ت�سغيلــــه ، والعمــــالت الأجنبيــــة املحولـــة من واإلـــى املنطقـــــة 

وفق تعليمـــات البنـك املركزي العماين . 

2 - الب�سائـــع : 

الآلت واملعدات والأدوات والأجهزة واملواد واملنتجات وقطع الغيار والوقود وغريها 

مـمــا ي�ستخـــدم اأو يــوزع اأو ينتــج كليــا اأو جزئيـــا اأو ي�ستهــلــك مــن قبـــــل امل�سروعـــات 

لأي غر�س من الأغرا�س .

3 - ال�ســرائب : 

جميع اأنواع ال�سرائب املفرو�سة مبوجب قوانني نافذة فـي ال�سلطنة .

4 - االإقليم اجلمركي : 

اأي مكــان داخــل حــدود ال�سلطنة فيما عدا املناطق احلــرة اأو املناطــق القت�ساديـــة 

اخلا�سة .

5 - املحطة الواحـدة : 

نظــام تن�سئه الهيئـة باملنطقة يتم من خالله اإ�سـدار جميع الرتاخيـ�س والت�ساريـح 

واملوافقــات والتاأ�سيــرات ، واإمتــام قيــد امل�سروعات وتطبيـــق جميـع القواعــد والنظــم 

اخلا�سة باملنطقة واللوائح والقرارات ال�سادرة من الهيئة .
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املــادة ) 2 ( 

دون الإخالل بال�سمانات والإعفاءات املقررة للم�سروعات مبوجب اأحكام املر�سوم ال�سلطاين 

رقـــم 2011/119 باإن�ســـاء هيئــة املنطقـــة القت�ساديــة اخلا�ســـة بالدقـــم واإ�سـدار نظامها ، 

تتمتع امل�سروعـات بال�سمانات واملزايا واحلوافز والإعفاءات والت�سهيالت املن�سو�س عليها 

في هذا النظام .

املــادة ) 3 ( 

تتمتع امل�سروعات بالإعفاءات واحلوافز والت�سهيالت املقررة لل�سركات العاملة في املناطق 

احلــــرة املن�ســــو�س عليهــا فــي املــــواد )3( و )4( و )11( و )13( من قانـون املناطــق احلــرة ، 

على النحو الآتي :

الإعفاء من ال�سرائـب ، وي�سـدر بالإعفــاء قرار من الوزير امل�سوؤول عن ال�سوؤون   - 1

املالية بناء على طلب املجلـ�س ، ول ي�سري هذا الإعفــاء على امل�سارف واملوؤ�س�سات 

املاليـــة و�سركــات التاأمــني واإعــادة التاأمـــني  وامل�سروعــات العاملـة في جمــال تقديــم 

خدمات الت�سالت ، وال�سركات واملوؤ�س�سات العاملة في جمال النقل الربي ما مل 

تكن م�سجلة لدى الهيئة ومتار�س ن�ساطها ب�سفة دائمة داخل حدود املنطقة . 

ول ي�سمل الإعفاء املن�سو�س عليه في الفقرة ال�سابقة اإقرارات الدخل .

جواز اأن يكون راأ�س مال امل�سروعات مملوكا بالكامل لغري عمانيني ، وذلك ا�ستثناء   - 2

من قانون ال�سركات التجارية وقانون ا�ستثمار راأ�س املال الأجنبي .

الإعفــاء من �ســرط احلــد الأدنــى لــراأ�س املــال امل�ستثمر املن�سو�س عليه في قانون   - 3

ال�سركات التجارية اأو اأي قانون اآخر .

الإعفاء من اأي قيود على جلب وتداول وحتويل العمالت الأجنبية .  - 4

الإعفاء من تطبيق اأحكام قانون الوكالت التجارية .  - 5

املــادة ) 4 ( 

تكون مدة الإعفاء ال�سريبي املن�سو�س عليــه في البنـد )1( من املــادة )3( من هذا النظام 

ثالثــني �سنـــة ميالديــة من تاريــخ بـدء الن�ســاط قابلة للتجديــد مــددا مماثلــة باتبــاع ذات 

الإجراءات املن�سو�س عليها في هذا البند .
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املــادة ) 5 ( 

يكــون انتفــاع امل�سروعــات بالأرا�ســي الكائنــة في املنطقــة لكافــة ال�ستخــدامات والأغــرا�س 

مبقابل ، مدة  ت�سل اإىل خم�سني �سنة ميالدية قابلة للتجديد مددا مماثلة ، ويكون تقرير 

هــــذا احلـــق وفقــا للقواعــد التــي ي�سدر بهــا قــرار مــن املجل�س دون الإخالل بحكـــم البنـــد 

رقــم )11( من املــادة )5( من نظــام هيئــة املنطقـة القت�ساديـة اخلا�سـة بالدقــم ال�ســادر 

باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2011/119 .

ول يجوز للهيئة ف�سخ اأو اإنهاء اتفاقية حق النتفاع اإل في حال خمالفة امل�سروعات ال�سروط 

املن�سو�س عليها في هذه التفاقية اأو القواعد ذات ال�سلة ال�سادرة من املجل�س اأو �سروط 

الرتخيــــ�س ال�ســــادر لهـــا ، اأو لعتبــارات املنفعــة العامــة وفقـــا لأحكـــام القوانــني النافــــذة 

في ال�سلطنة .

ول يجــوز للم�سروعــات الت�ســرف باأي نــوع مـن الت�سرفــات في حقــوق النتفــاع املقــررة لهــا 

اإل مل�سروعات اأخرى ، ومبوافقة كتابية م�سبقة من الهيئة . 

املــادة ) 6 ( 

للم�سروعات دون غريها حتديد اأ�سعار منتجاتها من ال�سلع واخلدمات .

املــادة ) 7 ( 

فيما عدا الب�سائع املحظور ا�ستريادها قانونا ، يكون للم�سروعات احلق في ا�سترياد كافة 

اأنواع الب�سائع اإىل املنطقة دون اإذن اأو ت�سريح اأو ترخي�س م�سبق ، وذلك ما مل تكن م�سنفة 

كمـــادة متفجــرة اأو كيميائيــة ، فيجــب اأن يتبــع ب�ســاأن ا�ستريادهـا القواعـد املن�سـو�س عليهـا 

في القوانني والنظم ذات ال�سلة النافذة في ال�سلطنة .

املــادة ) 8 ( 

 ، املنطقة  بقائها في  تتعلق مبدة  قيود  امل�سروعات لأي  ت�ستوردها  التي  الب�سائع  ل تخ�سع 

ما مل يحدد املجل�س مدة لذلك في �سوء طبيعة ونوع الب�ساعة ، كما ل تخ�سع لأي قيود 

على نقلها داخل املنطقة اأو بينها وبني اأي منطقة حرة اأو منطقة اقت�سادية خا�سة اأخرى 

لــدول  التعــاون  املوحد لدول جمل�س  بقانون اجلمــارك  الإخــالل  ، وذلك دون  بال�سلطنــة 

اخلليج العربية واملر�سوم ال�سلطاين رقم 2003/67 ال�سادر بتطبيقه .
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املــادة ) 9 ( 

دون الإخــالل بــاأي اتفاقية دولية تكون ال�سلطـنة طرفــا فيهــا ، تعامل الب�سائع التي يتم 

ال�سلطنة  اآخر خارج  اأو مكان  بلد  اأي  اإىل  باملنطقــة عند ت�سديرهــا  اأو جتميعها  ت�سنيعها 

معاملة الب�سائع املنتجة حمليا . 

املــادة ) 10 ( 

ل تخ�سع امل�سروعات لأي قيود على حتويل راأ�س مالها امل�ستثمر واأرباحها خارج املنطقة .

املــادة ) 11 ( 

للم�سروعـــات احلــق في فتـح مكاتــب متثيــل جتاري لهــا داخــل الإقليــم اجلمركــي �سريطــة 

ت�سجيلها وفقا لأحكام القوانني النافذة في ال�سلطنة .

املــادة ) 12 ( 

تقدم كافة اخلدمات الالزمة للم�سروعات من خالل املحطة الواحدة ، وعلى الهيئة اإن�ساء 

بوابة اإلكرتونية يتم من خاللها توفري كافة املعلومات الالزمة عن املنطقة .

 وعلى رئي�س املجل�س اتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لتنفيذ حكم الفقرة ال�سابقة بالتن�سيق 

مع وحدات اجلهاز الإداري للدولة املعنية فيما يتعلق باخلدمات التي ل تدخل في اخت�سا�س 

الهيئة .

املــادة ) 13 ( 

في تطبيق قانون ال�سجل التجاري ، يكون للهيئة داخل حدود املنطقة اخت�سا�سات الأمانة 

العامة لل�سجل التجاري بوزارة التجارة وال�سناعة فيما يتعلق بت�سجيل امل�سروعات .

املــادة ) 14 ( 

في تطبيق قانون التنظيم ال�سناعي املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ، 

يكون للهيئة داخل حدود املنطقة اخت�سا�سات وزارة التجارة وال�سناعة فيما يتعلق بالقيد 

في ال�سجل ال�سناعي ومنح الرتاخي�س ، ويكون لرئي�س املجل�س اخت�سا�سات الوزير.
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املــادة ) 15 ( 

في تطبيق قانون التعدين ، يكون للهيئة داخل حدود املنطقة اخت�سا�سات وزارة التجارة 

وال�سناعة ، ويكون لرئي�س املجل�س اخت�سا�سات الوزير .

املــادة ) 16 ( 

في تطبيق قوانني حماية البيئة ومكافحة التلوث وحماية م�سادر مياه ال�سرب من التلوث 

واملحميات الطبيعية و�سون احلياة الفطرية ونظام تداول وا�ستخدام الكيميائيات ، يكون 

للهيئة داخل حدود املنطقة اخت�سا�سات وزارة البيئة وال�سوؤون املناخية فيما يتعلق باإ�سدار 

الت�ساريح البيئية للم�سروعات واتخاذ التدابري البيئية الالزمة ، ويكون لرئي�س املجل�س 

اخت�سا�سات الوزير .

املــادة ) 17 ( 

في تطبيق قانون ال�سياحة ، يكون للهيئة داخل حدود املنطقة اخت�سا�سات وزارة ال�سياحة 

فيما يتعلق باإ�سدار الرتاخي�س الالزمة للم�سروعات ال�سياحية .

املــادة ) 18 ( 

املنطقة اخت�سا�سات اجلهة  للهيئة داخل حدود  ، يكون  الغذاء  في تطبيق قانون �سالمة 

املخت�سة .

املــادة ) 19 ( 

تن�ساأ باملنطقـة دائرة للعمــل بقــرار من وزير القـــوى العاملة تختـ�س باإ�سدار الرتاخي�س 

الالزمــــة للعمالــــة الأجنبيـة وفـــق اإجــراءات تت�ســـم بال�سرعـــة والكفــاءة ي�ســــدر بهـــــا قــــرار 

من املجل�س بالتن�سيق مع وزارة القوى العاملة . 

وفـي جميع الأحوال يجب األ تتجــــاوز املــــدة الالزمـــة لإ�ســــدار الرتاخيــــ�س امل�ســـار اإليهـــا 

في الفقـرة ال�سابقــة خم�ســـة اأيام عمل من تاريخ تقدمي طلبات احل�ســول عليهـا ، ويعتبــر 

م�سي هذه املدة دون البت في الطلب قرارا بالرتخي�س ، وفـي حال الرف�س يجب اأن يكون 

القرار م�سببا .
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وزير  اخت�سا�سي  املنطقة  حدود  داخل  العمل  قانون  تطبيق  في  املجل�س  لرئي�س  ويكون 

القوى العاملة فيما يتعلق بتحديد ر�سوم ا�ستقدام القوى العاملة الأجنبية وحتديد ن�سبة 

التعمني في امل�سروعات . 

املــادة ) 20 ( 

يجـوز للم�سروعـــات التفاق علــى نقـــل اأو نــدب العمــال فيما بينهـا دون قيود ، وذلك وفقــا 

للقواعد التي ي�سدر بها قرار من املجل�س .

املــادة ) 21 ( 

ين�ساأ باملنطقة فرع لالإدارة العامة للجوازات والإقامة ، بقرار من املفت�س العام لل�سرطة 

واجلمارك بالتن�سيق مع الهيئة ، يخت�س باإ�سدار تاأ�سريات الدخول و�سمات الإقامة للعمالة 

الأجنبية الوافدة للعمل باملنطقة ولذويهم اأو لزيارتها .

املــادة ) 22 ( 

يكون للمنطقة نظام لالإدارة اجلمركية ي�سدر به قرار من املجل�س بالتن�سيق مع �سرطة 

عمان ال�سلطانية ، يكفل الآتي :

1 - اإجراء التفتي�س اجلمركي ب�سرعة وفاعلية .

2 - و�سوح وعالنية اأ�س�س التثمني .

3 - ب�ساطة واخت�سار اإجراءات الإفراج اجلمركي مبا ل يخل بكفاءتها .

4 - الفح�س ال�سامل والدقيق للعينات اخلا�سعة للرقابة فـي موقع واحد .

املــادة ) 23 ( 

تن�ساأ دائرة جمركية باملنطقة بقرار من املفت�س العام لل�سرطة واجلمارك ، تبا�سر اخت�سا�ساتها 

وفقا للنظام املن�سو�س عليه في املادة )22( من هذا النظام .

املــادة ) 24 ( 

تخت�س غرفة جتارة و�سناعة عمان باإ�سدار �سهادات املن�ساأ وامل�سدر للم�سروعات وامل�سادقة 

عليها . 
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املــادة ) 25 ( 

اأن�سطة معينة لفرتات  يجوز للهيئة منح تراخي�س ح�سريــة لبعــ�س امل�سروعات ملمار�ســة 

حمددة ، وذلك لعتبارات تتعلق بحماية البيئة اأو املحافظة على املوارد الطبيعية باملنطقة 

اأو في اإطار تنفيذ م�سروعات البنية الأ�سا�سية بها ، وبا�ستثناء ما تقدم تلتزم الهيئة مبنع 

الحتكار وحماية املناف�سة امل�سروعة باملنطقة وفقا للقوانني النافذة في ال�سلطنة والقرارات 

ال�سادرة من املجل�س .

املــادة ) 26 ( 

ل ي�ســـري الإعفــــاء اجلمركــي املن�ســو�س عليه في املـــادة اخلامـ�سة من املر�ســـوم ال�سلطانــي 

2011/119 باإن�ســـاء هيئـــة املنطقــة القت�ساديـــة اخلا�ســـة بالدقـــم واإ�ســدار نظامهــا  رقــــم 

على املواد الكحولية وامل�سكرات واجلعة ومنتجات التبغ التي يتم ا�ستريادها للمنطقة .

املــادة ) 27 ( 

ي�ستــــرط لتمتــــع امل�سروعــــات بال�سمانـــات واملزايــا واحلوافـز والإعفــاءات املن�سـو�س عليهــا 

في هذا النظام ، الآتي :

1 - اأن تكون م�سجلة باملنطقة وفقا للقواعد والنظم املطبقة فيها .

2 - اأن تكون مرخ�سا لها مبزاولة اأحد الأن�سطة املحددة وفقا للقواعد والنظم املطبقة 

فـي املنطقة .

3 - اللتزام مبزاولة الأن�سطة املرخ�س لها بها داخل حدود املنطقة .

4 - اللتزام بن�سبة التعمني املحددة من قبل املجل�س .

املــادة ) 28 ( 

 للهيئة اإن�ساء موقع باملنطقة تابع لالإقليم اجلمركي يخ�س�س لل�سركات واملن�ساآت ال�سناعية 

التي تهدف اإلـى ت�سديـر منتجاتهــا اإىل دول جملــ�س التعاون لدول اخلليج العربية والدول 

العربية في اإطار اتفاقيات التجارة احلرة املربمة مع ال�سلطنة ، وتعامل ال�سركات واملن�ساآت 

العاملــــــة فـــي هــــــذا املوقـــــع معاملــــــة ال�سركــــات واملن�ســــاآت الكائنــــــة بالإقليــــــم اجلمركــــــي ، 
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امل�ستثمــر  املــال  راأ�س  وخـروج  ودخــول  املوقع  هــذا  في  والعمل  الرتخي�س  بنظام  وي�ســدر 

والب�سائع اإليه ومنه قرار من املجل�س بعد التن�سيق مع �سرطة عمان ال�سلطانية .

املــادة ) 29 ( 

علــى الهيئة في ممار�ستهــا الخت�سا�سـات املن�سـو�س عليهـا فـي املـــواد )13( و )14( و )15( 

و )16( و)17( و )18( و )19/ الفقرة الثالثة( من هذا النظام ، التقيد باأحكام القوانني 

اإليها فيها واللوائح والقرارات ال�سادرة تنفيذا لها ، وموافاة اجلهات املعنية بكافة  امل�سار 

البيانات الالزمة في هذا ال�ساأن ، والتي يتم حتديدها بالتن�سيق مع تلك اجلهات مبوجب 

مذكرات تفاهم .

لتمكني  الالزمة  الإجراءات  كافة  اتخاذ   - املعنية  اجلهات  مع  بالتن�سيق   - املجل�س  وعلى 

الهيئة من ممار�سة هذه الخت�سا�سات ، واإىل اأن تتخذ هذه الإجراءات ت�ستمر تلك اجلهات 

في ممار�سة الخت�سا�سات امل�سار اإليها من خالل املحطة الواحدة بالتن�سيق مع الهيئة . 

املــادة ) 30 ( 

ل تخل اأحكام هذا النظام باأي اخت�سا�سات تكون معقودة للهيئة مبوجب القوانني واملرا�سيم 

ال�سلطانية النافذة .

املــادة ) 31 ( 

يكون ملوظفي الهيئـة الذين ي�سدر بتحديدهـم قــرار من ال�سلطة املخت�ســة وفقـا للقوانــني 

النافذة في ال�سلطنـــة ، بالتفاق مع رئيــ�س املجلـ�س ، �سفة ال�سبطيـة الق�سائيـة بالن�سبـة 

للمخالفــات التي تقـع في دوائر اخت�سا�سهــم ، وتتعلـق بتطبيق القوانني املن�سو�س عليهــا 

في املواد )13( و )14( و )15( و )16( و )17( و )18( و )19( من هذا النظام ، وفـي حدود 

الخت�سا�سات املنوطة بهم .


